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TEMARI GENERAL 

 

1. El dret a la protecció de la salut està recollit en la Constitució Espanyola: 

a) En el títol primer, capítol primer. Dels espanyols i els estrangers. 

b) En el títol primer, capítol segon, secció primera. Dels drets fonamentals i de 
les llibertats públiques. 

c) En el títol primer, capítol segon, secció segona. Dels drets i deures dels 
ciutadans. 

d) En el títol primer, capítol tercer. Dels principis rectors de la política social i 
econòmica. 

 

 

2. Aprovada la reforma de la Constitució per les Corts Generals serà sotmesa a 
referèndum per a la seua ratificació quan una desena part de qualsevol de les 
cambres ho sol·liciten en el termini següent: 

a) En el termini de deu dies següents a la seua aprovació. 

b) En el termini de cinc dies hàbils següents a la seua aprovació. 

c) En el termini de quinze dies següents a la seua aprovació. 

d) En el termini de vint dies següents a la seua aprovació. 

 

 

3. Segons el que estableix l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, quina no és una funció de les Corts? 

a) Exigir, en el seu cas, la responsabilitat política del president i del Consell. 

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat l’adopció de projectes de llei. 

c) Aprovar els pressupostos de la Generalitat i les emissions de deute públic. 

d) Exercir el control parlamentari sobre l’acció de l’administració situada sota 
l’autoritat del Consell. 
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4. Segons s’estableix en l’article 10, la Llei 5/1983 del Govern Valencià, 
correspon al president de la Generalitat, com a més alt representant de la 
Comunitat Valenciana:  

a) Signar els decrets del Consell. 

b) Promulgar en nom del rei, les lleis de la Generalitat i disposar el necessari 
per a la seua publicació en el DOGV en el termini de 15 dies de la seua 
aprovació i en el BOE. 

c) Signar els convenis i acords de cooperació amb l’Administració de l’Estat i 
les altres comunitats autònomes. 

d) Proposar en el marc de la legislació estatal la celebració de consultes 
populars en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d’interés 
general en matèries autonòmiques o locals. 

 

 

 

5. Assenyale la resposta incorrecta. El Real decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre (EBEP), estableix, en l’article 14, que els empleats públics tenen els 
següents drets de caràcter individual en correspondència amb la naturalesa 
jurídica de la seua relació de servei: 

a) A la intimitat en l’ús de dispositius digitals llocs a la seua disposició i enfront 
de l’ús de dispositius de vídeo vigilància i geolocalització, així com a la 
desconnexió digital en els termes establits en la legislació vigent en matèria 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

b) A percebre les retribucions i las indemnitzacions per raó de servei. 

c) A l’exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis 
essencials de la comunitat. 

d) A participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on preste els 
serveis i a ser informat pels seus superiors de les tasques a desenvolupar. 
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NORMATIVA SANITÀRIA 

 

6. Segons l’article 10 de la Llei 44/2003, d’ordenació de professions sanitàries, 
és cert que: 

a) Haurà d’acordar-se prèviament quins centres de l’estructura assistencial del 
sistema sanitari estaran en disposició de ser utilitzats per a la investigació 
sanitària i per a la docència dels professionals. 

b) Els centres sanitaris que desenvolupen programes de formació continuada 
hauran de comptar amb els caps d’estudis, coordinadors docents i tutors de 
la formació que resulten adequats en funció de les activitats a 
desenvolupar. 

c) Dins d’un equip de professionals, no serà possible la delegació 
d’actuacions. 

d) L’exercici de funcions de gestió clínica estarà sotmés a l’avaluació de 
l’acompliment i dels resultats. 

7. Segons l’article 45 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut 
pública, presideix el Consell Assessor de Salut Pública: 

a) La persona titular del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. 

b) La persona titular del Centre Estatal de Salut Pública. 

c) Un president de comunitat autònoma triat pel Comité Consultiu del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, d’entre els seus membres. 

d) La persona titular de la Direcció General de Salut Pública. 

8. Segons l’article 29 del Decret 74/2007, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’atenció sanitària 
a la Comunitat Valenciana, són components del Ple de la Junta de 
Departament: 

a) El gerent del departament, que serà el president. En cas d’absència, serà 
substituït pel vicepresident. 

b) Quatre representants dels coordinadors d’Infermeria i supervisors 
d’Infermeria.  

c) Quatre facultatius del departament elegits mitjançant votació per i d’entre 
tots els facultatius que no exercisquen prefectura. 

d) Un representant dels centres de salut pública.  
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9. Segons l’article 14 del Decret 185/2020, del Consell, d’aprovació del 
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, quina direcció general exerceix el control i vigilància de l’activitat dels 
departaments de salut en règim de concessió? 

a) La Direcció General d’Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura. 

b) La Direcció General d’Investigació i Alta Inspecció Sanitària. 

c) La Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al 
Pacient. 

d) La Direcció General d’Assistència Sanitària.  

 

10. Segons el que s’estableix en la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de 
l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut: 

a) Els nomenaments de personal estatutari temporal seran d’interinitat, sent 
estatutaris interins els que, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a 
l’acompliment de funcions pròpies d’estatutaris, entre altres, en el supòsit 
de l’execució de programes de caràcter temporal, que hauran d’especificar 
les seues dates d’inici i finalització i no podran tindre una duració superior a 
nou mesos dins d’un període de díhuit mesos. 

b) El nomenament de caràcter substitut s’expedirà per a l’acompliment d’una 
plaça vacant dels centres o serveis de salut, quan siga necessari atendre 
les corresponents funcions. S’acordarà el cessament del personal estatutari 
temporal quan s’incorpore personal fix, pel procediment legal o 
reglamentàriament establit, a la plaça que exercisca, així com quan aquesta 
plaça resulte amortitzada. 

c) Els nomenaments de personal estatutari temporal seran d’interinitat, sent 
estatutaris interins els que, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a 
l’acompliment de funcions pròpies d’estatutaris en els supòsits i condicions 
assenyalats en l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut. 

d) S’acordarà la finalització de la relació estatutària temporal per les següents 
causes, a més de per les previstes en l’article 21, amb dret a compensació 
per aquest motiu: a) Per la finalització del termini establit i recollit 
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expressament en el nomenament, b) Per la finalització de la causa que va 
originar el nomenament.  

 

TEMARI ESPECÍFIC 

11. Els projectes de llei seran aprovats segons l’article 88 de la Constitució 
Espanyola per l’òrgan següent: 

a) El Consell de ministres, que els sotmetrà al Congrés, acompanyat d’una 
exposició de motius i dels antecedents necessaris per a pronunciar-se 
sobre aquests. 

b) Les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, que podran 
aprovar i remetre segons l’article 87 de la Constitució Espanyola projectes 
de llei davant la mesa del Congrés dels Diputats. 

c) Per iniciativa popular, recollint 500.000 signatures acreditades, tal com es 
regula en la Constitució Espanyola i en la corresponent llei orgànica que 
regula aquesta iniciativa legislativa. 

d) El Congrés i el Senat, perquè la Constitució Espanyola estableix que la 
iniciativa legislativa correspon únicament a aquests òrgans. 

12. Com es denominen les normes dictades pel Govern en virtut de la 
delegació legislativa que realitza a les Corts Generals? 

a) Decrets legislatius. 

b) Decrets llei, que hauran de ser sotmesos immediatament a votació del 
Congrés dels Diputats. 

c) Disposicions reglamentàries. 

d) Llei de bases, mitjançant la qual es poden refondre diverses normes 
existents sobre una determinada matèria legislativa existent en l’actualitat. 

13. Segons estableix l’article 81 de la Constitució Espanyola, l’aprovació, 
modificació o derogació de les lleis orgàniques exigirà: 

a) Majoria absoluta del Congrés i del Senat, en una votació final sobre el 
conjunt del projecte. 

b) Majoria absoluta del Congrés i majoria simple del Senat, en una votació 
final sobre el conjunt del projecte. 

c) Majoria simple del Congrés i del Senat, en una votació final sobre el conjunt 
del projecte. 
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d) Majoria absoluta del Congrés, en una votació final sobre el conjunt del 
projecte. 

14. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l’article 10 de la Llei orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal en ple coneix 
dels següents assumptes: 

a) Del nomenament dels magistrats que han d’integrar cadascuna de les 
sales. 

b) De l’aprovació i modificació dels reglaments del Tribunal. 

c) Dels assumptes que, atribuïts a la justícia constitucional, no siguen de la 
competència de les sales. 

d) Dels conflictes en defensa de l’autonomia local. 

15. Assenyale la resposta correcta. La Llei orgànica del Tribunal Constitucional 
estableix en el seu article 52, referent al recurs d’empara constitucional, que:  

a) La Sala, o en el seu cas la Secció, pronunciarà la sentència que siga 
procedent en el termini de 10 dies a partir del dia assenyalat per a la vista o 
deliberació. 

b) La Sala, o en el seu cas la Secció, pronunciarà la sentència que siga 
procedent en el termini de 15 dies a partir del dia assenyalat per a la vista o 
deliberació. 

c) La Sala, o en el seu cas la Secció, pronunciarà la sentència que siga 
procedent en el termini de 20 dies a partir del dia assenyalat per a la vista o 
deliberació. 

d) La Sala, o en el seu cas la Secció, pronunciarà la sentència que siga 
procedent en el termini de 5 dies a partir del dia assenyalat per a la vista o 
deliberació. 

16. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l’article 35 de la Llei 39/2015, 
seran motivats amb succinta referència de fets i fonaments de dret: 

a) Els actes que se separen del criteri seguit en actuacions precedents o del 
dictamen dels òrgans consultius. 

b) Els actes que es dicten en exercici de potestats discrecionals, així com els 
que han de ser-ho en virtut de disposició legal o reglamentària expressa. 

c) Els actes que posen fi als procediments selectius i de concurrència 
competitiva es realitzaran de conformitat amb el que disposen les normes 



8 
 

que regulen la seua convocatòria i, en tot cas, han de quedar acreditats en 
el procediment els fonaments de la resolució que s’adopten. 

d) Els actes que acorden la terminació del procediment per impossibilitat 
material de continuar-lo per causes sobrevingudes, així com els que 
acorden el desistiment per l’administració en procediments iniciats pels 
interessats. 

 

17. Es podrà interposar el recurs extraordinari de revisió quan concórreguen 
alguna de les circumstàncies i en els terminis assenyalats a continuació: 

a) Que la resolució s’haguera dictat a conseqüència de prevaricació, suborn, 
violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s’haja 
declarat en virtut d’una sentència ferma. El recurs podrà interposar-se en el 
termini dels quatre anys següents a la data de la notificació de la sentència 
ferma. 

b) Que apareguen documents de valor essencial per a la resolució de 
l’assumpte que, encara que siguen anteriors, evidencien l’error de la 
resolució recorreguda. El recurs es podrà interposar en el termini dels tres 
mesos a comptar des del coneixement d’aquests documents. 

c) Que, en dictar-los, s’haguera incorregut en error de fet, que resulte dels 
mateixos documents incorporats a l’expedient. L’esmentat recurs podrà 
interposar-se dins del termini dels quatre anys següents a la data de la 
notificació de la resolució impugnada. 

d) Que en la resolució hagen influït essencialment documents o testimoniatges 
falsos, declarats falsos per sentència judicial, anterior o posterior a aquella 
resolució, sent el termini d’interposició del recurs de tres mesos a comptar 
des que es dictara la sentència judicial. 

 

 

 

18. Segons l’article 29 de la Llei 40/2015, quan de la comissió d’una infracció 
derive necessàriament la comissió d’una altra o altres:  

a) L’òrgan competent per a resoldre podrà imposar la sanció en el grau 
inferior. 

b) S’haurà d’imposar una sanció per cadascuna de les infraccions comeses. 

c) S’haurà d’imposar únicament la sanció corresponent a la infracció més greu 
comesa. 
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d) S’haurà d’imposar la sanció corresponent a l’última infracció comesa, si ha 
sigut declarada així per resolució ferma en via administrativa. 

 

 

 

19. D’acord amb l’article 27 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector 
públic, només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de 
l’ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per: 

a) Una disposició de caràcter general, sense perjudici del que es disposa per 
a l’administració local en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  

b) Un acte administratiu ferm, sense perjudici del que es disposa per a 
l’administració local en el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

c) Una llei, sense perjudici del que es disposa per a l’administració local en el 
títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  

d) Una norma amb rang de llei, sense perjudici del que es disposa per a 
l’administració local en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  

 

 

CAS PRÀCTIC 1 (preguntes de la 20 a la 24 inclusivament) 

La unitat de contractació administrativa del Departament de Salut d’Elda 
necessita contractar el servei d’arquitectura i enginyeria per a la redacció de 
projecte i direcció facultativa per a la reforma d’un dels seus centres de salut, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 

El pressupost base de licitació és de 179.616,18 €, que es desglossa en base 
imposable 141.896,78 €, més IVA 21 % 37.719,40 €, i el valor estimat del qual és 
de 141.896,78 €. 

20. De conformitat amb la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la 
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deleguen 
competències en matèria de contractació i de gestió econòmica en determinats 
òrgans de la Conselleria, per a aquest supòsit l’òrgan competent per a la 
contractació serà: 

a) El/La sotssecretari/ària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. 

b) El/La secretari/ària autonòmic/a de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública. 
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c) Els/les gerents del Departament de Salut de manera individualitzada. 

d) Els/les gerents del Departament de Salut mancomunadament amb els/les 
directors/es econòmics. 

 

 

21. Assenyale la resposta correcta. En aquest expedient de contractació i, 
segons el que es preveu en l’article 156 de la Llei de contractes del sector 
públic, el termini del que disposen els licitadors per a presentar les seues 
proposicions: 

a) No serà inferior a 15 dies, comptant des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant. 

b) No podrà ser superior a 15 dies, comptant des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

c) Serà com a mínim de 26 dies, comptant des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.  

d) No serà inferior a 10 dies hàbils, comptant des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant. 

 

22. Quin dels següents criteris d’adjudicació en aquest expedient de 
contractació és el correcte? 

a) Els criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar al menys el 50 
per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes. 

b) Els criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar almenys el 51 
per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes. 

c) Entre els criteris previstos en el plec no n’hi haurà cap d’avaluable 
mitjançant judici de valor. 

d) Només s’aplicaran criteris valorables mitjançant fórmula matemàtica.  

 

23. L’expedient per a la contractació de la redacció del projecte i direcció 
facultativa per a la reforma del centre de salut esmentada anteriorment serà 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació?  
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a) No serà susceptible de recurs d’especial en matèria de contractació perquè 
l’import de licitació no és superior als 214.000 euros.  

b) Sí que serà procedent el recurs especial en matèria de contractació perquè 
el valor estimat és superior a 100.000 euros. 

c) Sí que serà procedent el recurs especial perquè l’import de licitació és 
superior a 100.000 euros. 

d) No serà susceptible de recurs d’especial en matèria de contractació perquè 
el valor estimat no és superior als 214.000 euros. 

24. L’article 141 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, estableix 
que, en el cas que els licitadors no aportaren la documentació administrativa 
correctament, el termini de què disposen aquests per a esmenar aquesta 
documentació serà el que s’indica a continuació: 

a) Quan s’aprecien defectes corregibles es donarà un termini a l’empresari de 
cinc dies perquè corregisca. 

b) Quan s’aprecien defectes corregibles es donarà un termini a l’empresari de 
tres dies perquè corregisca. 

c) Quan s’aprecien defectes corregibles es donarà un termini a l’empresari de 
tres dies hàbils perquè corregisca. 

d) Quan s’aprecien defectes corregibles es donarà un termini a l’empresari de 
cinc dies hàbils perquè corregisca. 

 

 

 

 

 

25. Assenyala la resposta incorrecta. Segons s’estableix en l’article 12 del 
Decret 11/2020, del Consell, en el qual es regula la Central de Compres en 
l’àmbit de la sanitat pública valenciana, les funcions que exercirà la Central de 
Compres:  

a) Actuar com a mesa de contractació en els procediments de contractació 
centralitzada de serveis i subministraments d’àmbit sanitari. 

b) Coordinar i intercanviar informació amb òrgans similars d’altres comunitats 
autònomes. 

c) Promoure mesures per a aconseguir una major eficàcia, uniformitat i 
funcionalitat en la gestió dels contractes. 
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d) Quantes altres competències li siguen encomanades, o li siguen atribuïdes 
per la normativa vigent. 

 

 

26. Segons l’article 72 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, és infracció considerada molt greu: 

a) La reversió deliberada d’un procediment d’anonimització a fi de permetre la 
reidentificació dels afectats. 

b) El tractament de dades personals d’un menor d’edat sense recaptar el seu 
consentiment, quan tinga capacitat per a això, o el del titular de la seua 
pàtria potestat o tutela, conforme a l’article 8 del Reglament (UE) 2016/679. 

c) No posar a la disposició de l’autoritat de protecció de dades que ho haja 
sol·licitat, el registre d’activitats de tractament, conforme a l’apartat 4 de 
l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679. 

d) L’incompliment de l’obligació de documentar qualsevol violació de 
seguretat, exigida per l’article 33.5 del Reglament (UE) 2016/679. 

 

 

27. Assenyale la resposta incorrecta. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en 
l’article 49, estableix la composició del Consell Consultiu de l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades: 

a) Dos experts proposats per les organitzacions empresarials. 

b) Un representant dels professionals de la protecció de dades i de la 
privacitat, proposat per l’associació d’àmbit estatal amb major nombre 
d’associats. 

c) Un expert proposat per la Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles. 

d) Un expert proposat per les organitzacions sindicals més representatives. 
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28. Segons l’article 11 de la Llei 1/2022, de transparència i bon govern de la 
Comunitat Valenciana, respecte de la publicitat activa, són criteris generals de 
publicació: 

a) Si es tracta de persones físiques, han de ser identificades mitjançant nom, 
cognoms i DNI. 

b) Si es tracta de persones jurídiques, han de ser identificades amb la 
denominació social, direcció i el NIF. 

c) Si es tracta de persones físiques, han de ser identificades mitjançant nom i 
cognoms. 

d) Si es tracta de persones jurídiques, han de ser identificades amb la 
denominació social i el NIF. 

 

 

29. Segons l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, respecte de les ajudes socials: 

a) Quan les víctimes de violència de gènere mancaren de rendes superiors, 
en còmput mensual, al 50 per 100 del salari mínim interprofessional, 
exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, rebran una 
ajuda de pagament únic. 

b) L’import d’aquesta ajuda serà equivalent al de sis mesos de subsidi per 
desocupació. 

c) Quan la víctima de la violència exercida contra la dona tinguera reconeguda 
oficialment una discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100, l’import 
serà equivalent a dotze mesos de subsidi per desocupació. 

d) En el cas que la víctima tinga responsabilitats familiars, el seu import podrà 
arribar al d’un període equivalent de 12 mesos de subsidi si la víctima o 
algun dels familiars que conviuen amb ella té reconeguda oficialment una 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100. 
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30. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 29/1998, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, en l’article 81 estableix que seran 
susceptibles de recurs d’apel·lació les sentències: 

a) Dictades en el procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la 
persona. 

b) Que resolguen impugnacions indirectes de disposicions generals. 

c) Que posen terme a la peça separada de suspensió o d’altres mesures 
cautelars. 

d) Que resolguen litigis entre administracions públiques. 

 

 

 

31. Segons la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu coneixerà de les 
qüestions que se susciten en relació amb: 

a) Els actes i disposicions del Consell General del Poder Judicial. 

b) Els actes i disposicions en matèria de personal, administració i gestió 
patrimonial subjectes al dret públic adoptats pels òrgans competents al 
Congrés dels Diputats. 

c) Els actes i disposicions de les corporacions de dret públic, adoptades en 
l’exercici de funcions públiques. 

d) L’actuació de l’administració electoral, en els termes previstos en la Llei 
orgànica del règim electoral general. 
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32. Segons el que s’estableix en l’article 31 de la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut: 

a) La selecció del personal estatutari fix podrà realitzar-se a través del sistema 
d’oposició quan les peculiaritats de les tasques específiques a 
desenvolupar o el nivell de qualificació requerida així ho aconsellen. 

b) L’oposició consisteix en la celebració d’una o més proves dirigides a 
avaluar la competència, aptitud i idoneïtat dels aspirants per a 
l’acompliment de les corresponents funcions, així com a establir el seu 
ordre de prelació. 

c) Si així s’estableix en la convocatòria, i com a part del procés selectiu, els 
aspirants seleccionats en l’oposició, concurs o concurs oposició hauran de 
superar un període formatiu, o de pràctiques, que serà aplicable a les 
categories o grups professionals per als quals s’exigisca títol acadèmic o 
professional específic. 

d) La selecció del personal estatutari fix s’efectuarà per mitjà de procediments 
establits prèvia negociació en el Fòrum Marc per al Diàleg Social. 

 
 

33. Segons el que s’estableix en l’article 34 de la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut: 

a) El personal estatutari fix podrà accedir, mitjançant promoció interna, a 
nomenaments corresponents a una altra categoria, sempre que el títol exigit 
per a l’ingrés siga de superior nivell acadèmic que el de la categoria de 
procedència. 

b) El personal seleccionat pel sistema de promoció interna tindrà la mateixa 
preferència per a l’elecció de plaça que el personal seleccionat pel sistema 
d’accés lliure. 

c) Els serveis de salut facilitaran la promoció interna del personal estatutari fix a 
través de les convocatòries previstes en aquesta llei i en les normes 
corresponents del servei de salut. 

d) Per a participar en els processos selectius per a la promoció interna serà 
requisit estar en possessió de la titulació requerida i estar en servei actiu, i 
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amb nomenament com a personal estatutari durant, almenys, un any en la 
categoria de procedència. 

 

 

 

 

CAS PRÀCTIC 2 (preguntes de la 34 a la 41 inclusivament) 

 

A.A.A., que presta serveis com a personal estatutari temporal en la categoria 
de tècnic en cures auxiliars d’infermeria, grup de titulació C2, amb torn fix de 
nit, participa en un procediment de selecció de personal estatutari fix 
mitjançant concurs oposició, i obté plaça en la categoria d’administratiu, grup 
de titulació C1 a l’Hospital La Fe de València. 

 

34. Assenyale la resposta correcta. Segons el Decret 192/2017, d’1 de 
desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de 
personal estatutari al servei d’institucions sanitàries del Sistema Valencià de 
Salut (d’ara en avant D 192/2017):  

a) Es reservarà un contingent no inferior al 5% de les vacants per a ser 
cobertes entre persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 
33%, considerant com a tals les definides en la normativa vigent.  

b) La reserva del percentatge mínim de vacants a cobrir entre persones amb 
grau de diversitat funcional igual o superior al 33% , es realitzarà de manera 
que, almenys, el 2% de les places oferides ho siga per a ser cobertes per 
persones que acrediten diversitat funcional intel·lectual i la resta del 
contingent per a persones que acrediten qualsevol altre tipus de diversitat 
funcional. 

c) Es reservarà per a la seua provisió pel torn de promoció interna com a 
mínim un 40% de les places oferides. 

d) No s’exigirà el requisit general de titulació per a l’accés pel sistema de 
promoció interna als subgrups de classificació professional C1 i C2 als qui 
hagen prestat serveis com a personal estatutari fix en la categoria de 
procedència durant més de cinc anys. 
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35. Quan A.A.A. pren possessió de la seua plaça a l’Hospital La Fe, hi ha 
diverses places bàsiques vacants susceptibles de rebre la presa de possessió 
de personal estatutari fix. Quin serà l’ordre establit en la cobertura d’aquestes 
places vacants d’acord amb la disposició addicional quarta del D 192/2017?  

a) En primer lloc, es cobriran les vacants que no estiguen ocupades per cap 
classe de personal, ni fix ni temporal. Es prendran en consideració les 
places bàsiques vacants que existisquen en el centre en qüestió l’endemà 
de la publicació de la resolució que òbriga el termini per a la presa de 
possessió, siga quina siga la data en què aquelles vacants es van generar. 

b) En primer lloc, es cobriran les vacants que no estiguen ocupades per cap 
classe de personal, ni fix ni temporal. Es prendran en consideració les 
places bàsiques vacants que existisquen en el centre en qüestió el dia de la 
resolució que òbriga el termini per a la presa de possessió, incloent-hi com 
a tals les places que queden vacants a conseqüència de l’execució del 
concurs oposició, siga quina siga la data en què aquelles vacants es van 
generar. 

c) En primer lloc, es cobriran les vacants que no estiguen ocupades per cap 
classe de personal, ni fix ni temporal. Es prendran en consideració les 
places bàsiques vacants que existisquen en el centre en qüestió l’endemà 
de la publicació de la resolució que òbriga el termini per a la presa de 
possessió, incloent-hi com a tals les places que queden vacants a 
conseqüència de l’execució del concurs oposició, siga quina siga la data en 
què aquelles vacants es van generar. 

d) En primer lloc, es cobriran les vacants que no estiguen ocupades per 
personal temporal. Es prendran en consideració les places bàsiques 
vacants que existisquen en el centre en qüestió el dia de la resolució que 
òbriga el termini per a la presa de possessió, incloent-hi com a tals les 
places que queden vacants a conseqüència de l’execució del concurs 
oposició, siga quina siga la data en què aquelles vacants es van generar. 
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36. Assenyale la resposta correcta. A.A.A., incorporat en el seu lloc com a 
administratiu, sol·licita la seua inclusió i enquadrament inicial en el sistema de 
desenvolupament professional en el grup de titulació C1. D’acord amb el 
Decret 82/2020, del Consell, que regula el sistema de desenvolupament 
professional del personal estatutari gestionat per la conselleria competent en 
sanitat: 

a) Es tindran en compte en tot cas, els serveis prestats en el grup de titulació 
C2, com si ho hagueren sigut en el grup de titulació C1, com a excepció al 
que s’estableix en la disposició addicional tercera d’aquest decret. 

b) Es tindran en compte els serveis prestats en el mateix grup de titulació, 
sense perjudici del còmput ponderat de serveis prestats en altres grups de 
titulació contingut en la disposició addicional tercera del Decret 82/2020, en 
aquest cas amb una ponderació de 0,80. 

c) Es tindran en compte els serveis prestats en el mateix grup de titulació, 
sense perjudici del còmput ponderat de serveis prestats en altres grups de 
titulació contingut en la disposició addicional tercera del Decret 82/2020, en 
aquest cas amb una ponderació de 0,75. 

d) Es tindran en compte els serveis prestats en el mateix grup de titulació, 
sense perjudici del còmput ponderat de serveis prestats en altres grups de 
titulació contingut en la disposició addicional tercera del Decret 82/2020, en 
aquest cas amb una ponderació de 0,65. 

 

 

37. Assenyale la resposta incorrecta. A.A.A., com a personal estatutari fix dels 
serveis de salut, d’acord amb la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut 
Marc del personal estatutari dels serveis de salut (d’ara en avant Llei 55/2003 
de l’EM) li correspon, entre altres, el dret individual:  

a) Disposar de serveis de prevenció i d’òrgans representatius en matèria de 
seguretat laboral. 

b) A l’acció social en els termes i àmbits subjectius que es determinen en les 
normes, acords o convenis aplicables. 

c) A l’estabilitat en l’ocupació i a l’exercici o acompliment efectiu de la 
professió o funcions que corresponguen al seu nomenament. 

d) A l’enquadrament en el règim general de la Seguretat Social, amb els drets 
i obligacions que se’n deriven. 
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38. Assenyale la resposta correcta. Al cap d’un cert temps, A.A.A. creu que 
compleix els requisits necessaris i presenta una sol·licitud formal de 
progressió al grau següent de desenvolupament professional. Si des que es 
van complir els requisits necessaris de progressió fins que es presenta la seua 
sol·licitud, han transcorregut dos mesos, en la resolució que es dicte, d’acord 
amb el D 82/2020:  

a) Els efectes econòmics i administratius es referiran al dia que es van complir 
els requisits necessaris per a la progressió de grau. 

b) Els efectes econòmics i administratius es referiran a la data de sol·licitud. 

c) Els efectes econòmics es referiran a la data de la seua sol·licitud i els 
efectes administratius a la data en què es van complir els requisits 
necessaris per a la progressió de grau. 

d) Els efectes administratius es referiran a la data de la seua sol·licitud i els 
efectes econòmics a la data en què es van complir els requisits necessaris 
per a la progressió de grau. 

 

39. Assenyale la resposta correcta. A.A.A. acaba de ser pare i després de 
gaudir del permís per naixement es dirigeix al servei de personal de l’Hospital 
la Fe per a preguntar si tindria dret a gaudir del permís per lactància 
acumulada per fill menor de 12 mesos.  

a) Sí, independentment que el gaudisca la mare. 

b) No, és un permís que pot gaudir únicament la mare. 

c) Pot gaudir-se per qualsevol dels dos progenitors, però no simultàniament. 

d) Només el podria gaudir si la mare es troba en atur. 

40. A.A.A. incompleix injustificadament la seua jornada de treball en absentar-
se  del seu lloc de treball durant 3 dies continuats, sense motiu ni causa 
justificada, ni autorització per a això, i sense que de forma acumulada se 
superen 20 hores al mes. Quina qualificació tindria aquesta falta segons la Llei 
55/2003 de l’EM?  

a) Greu. 

b) Lleu. 

c) No constitueix falta al no superar les 20 hores al mes acumuladament. 

d) Molt greu. 

 



21 
 

41. Assenyale la resposta incorrecta. D’acord amb el Decret 137/2003, de 18 de 
juliol, del Consell, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos, 
llicències i vacances del personal al servei de les institucions sanitàries de la 
Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat: 

a) Torn nocturn: és el que comença a les vint-i-dues hores i finalitza a les huit 
del matí de l’endemà. 

b) El torn nocturn podrà prestar-se tant en nits consecutives de manera 
voluntària amb un descans diari de dotze hores, com a alternes. 

c) En el torn de nit el descans diari i setmanal es troba implícit i compliment en 
qualsevol modalitat de jornada setmanal en torn de nits, mentre que no 
genera ni s’aplica la lliurança de dissabtes. 

d) El torn fix nocturn ha de resultar absolutament excepcional, excepte 
necessitat assistencial justificada; es fixa com a regla general la realització 
de 62 nits a l’any com a màxim, i compleix la resta de jornada en torn diürn. 

 
 
 

42. Assenyale la resposta incorrecta. Segons s’estableix en l’article 44 del 
Decret 192/2017, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de 
personal estatutari al servei d’institucions públiques del Sistema Valencià de 
Salut, les comissions de servei finalitzaran: 

a) Per la reincorporació del titular en cas de llocs reservats. 

b) Per revocació motivada de la comissió per l’òrgan competent en matèria de 
personal. 

c) Per la reincorporació de personal en reingrés al servei actiu amb destinació 
provisional. 

d) Per la cobertura reglamentària del lloc mitjançant la resolució d’un concurs 
de trasllats. 
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43. Segons el decret 192/2017, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i 
provisió de personal estatutari al servei d’institucions públiques del Sistema 
Valencià de Salut, en els processos de provisió de places de caràcter directiu 
la comissió de valoració estarà composta per: 

a) 7 persones, inclosa la presidència i la secretaria, que tindrà veu i vot. 
Formaran part d’aquesta comissió dos representants a proposta de les 
organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat. 

b) 5 persones, inclosa la presidència i la secretaria, que tindrà veu i vot. Dos 
dels membres, exceptuant la presidència i secretaria, seran a proposta de 
direcció/gerència. 

c) 5 persones, inclosa la presidència i la secretaria, que tindrà veu i vot. 
Formaran part d’aquesta comissió dos representants a proposta de les 
organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat. 

d) 7 persones inclosa la presidència i la secretaria, que tindrà veu i vot. Dos 
dels membres, exceptuant la presidència i secretaria, seran a proposta de 
direcció/gerència. 

 

 

44. Segons l’article 23 de l’Ordre 2/2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, respecte al barem de mèrits per als processos de provisió de 
places bàsiques vacants mitjançant convocatòries de mobilitat voluntària de 
les categories professionals de gestió i de serveis corresponents als grups de 
titulació A1 i A2, per la participació en els òrgans col·legiats de selecció i 
provisió i/o la pertinença al col·legi de selecció i provisió, s’atorgarà: 

a) 0,25 punts per nomenament o any de pertinença fins a un màxim d’1 punt. 

b) 0,20 punts per nomenament i 0,10 per any de pertinença fins a un màxim 
d’1 punt. 

c) 0,20 punts per nomenament i 0,10 per any de pertinença fins a un màxim 
de 2,50 punts. 

d) 0,25 punts per nomenament o any de pertinença fins a un màxim de 
2,50 punts. 

  



23 
 

45. Segons l’article 24 de l’Ordre 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, si s’ofereix un nomenament de caràcter 
interí o nomenament de caràcter temporal de duració prevista superior a 6 
mesos a una persona candidata que es trobe en situació d’incapacitat laboral 
relacionada amb l’embaràs o descans maternal o paternitat, en el cas que opte 
per l’acceptació del nomenament: 

a) Si està embarassada a partir de la setmana 36 de gestació, serà 
contractada i es procedirà conforme al que s’estableix en el procediment de 
protecció a la maternitat. 

b) Es procedirà a la seua formalització i quedarà diferida la seua efectivitat a la 
finalització de la incapacitat laboral o el permís. 

c) Si opta per no acceptar l’oferta de treball, serà penalitzada i quedarà 
desactivada fins que finalitze la situació d’incapacitat o el permís. 

d) El temps de permanència en la situació de desactivació no computarà com 
a temps treballat en el barem previst en la present ordre. 

46. Segons el que s’estableix en la Llei 11/2020, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 
Generalitat Valenciana, assenyale la definició correcta. 

a) El personal facultatiu que s’incorpore a un lloc de treball mitjançant un 
concurs de trasllats o accedisca a una plaça de prefectura assistencial se li 
assignarà el complement específic C, sense perjudici de les possibilitats 
d’opció previstes en les disposicions que regulen aquest procediment. 

b) El personal facultatiu que accedisca a un lloc de treball mitjançant qualsevol 
sistema de provisió no definitiu, tindrà assignat el complement específic C, 
llevat que aquest complement no estiga previst en les taules retributives per 
a aqueix lloc. No obstant això, quan la provisió es realitze per comissió de 
serveis o nomenament provisional podrà mantindre el complement específic 
B si el percebia en el lloc d’origen i està previst en el lloc al qual accedeix.  

c) El personal facultatiu podrà optar pels complements específics previstos en 
els diferents grups retributius inclosos en l’annex d’aquesta llei per a cada 
tipus de lloc. Una vegada assignat el complement específic B, no es podrà 
optar a la percepció del complement específic C. 

d) Al personal facultatiu que s’incorpore a un lloc de treball mitjançant la 
superació de les corresponents proves selectives se li assignarà el 
complement específic A, llevat que aquest complement no estiga previst en 
les taules retributives per a aqueix lloc. 
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47. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l’article 10 del Decret 82/2020, del 
Consell, que regula el sistema de desenvolupament professional del personal 
estatutari gestionat per la Conselleria de Sanitat, es considerarà que la 
valoració del compliment d’objectius ha sigut igual a l’obtinguda a l’efecte de 
productivitat per la unitat o centre de menor rang al qual estiga adscrit el lloc, 
en la proporció corresponent, durant el temps en què el personal es trobe en 
alguna de les situacions següents: 

a) Permís per acció sindical. 

b) Permís per raons de maternitat, paternitat i temps de lactància. 

c) Excedència per cura de familiars. 

d) Serveis especials. 

48. Assenyale la resposta correcta. Segons la redacció dels articles 20 a 23 del 
Decret 137/2003, de 18 de juliol, pel qual es regula la jornada i horari de treball, 
permisos, llicències i vacances del personal al servei d’institucions sanitàries 
de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat, modificat pel Decret 
38/2016, de 8 d’abril, del Consell:  

a) Les vacances tenen caràcter irrenunciable, no poden compensar-se en 
metàl·lic en cap cas i es gaudiran dins de l’any natural al qual 
corresponguen llevat de situació d’incapacitat temporal sobrevinguda una 
vegada iniciat el gaudi de vacances o incapacitat temporal derivada de 
l’embaràs, el part o la lactància natural, o amb el descans per maternitat o 
el permís de paternitat, en què es tindrà dret a gaudir les vacances en 
finalitzar les causes ressenyades, encara que haja acabat l’any natural a 
què corresponguen. 

b) En el cas que el període de vacances coincidisca amb una incapacitat 
temporal per contingències diferents d’embaràs, el part o la lactància 
natural, o amb el descans per maternitat o el permís de paternitat, que 
impossibilite al personal gaudir-les, totalment o parcialment, durant l’any 
natural a què corresponen, podran fer-se efectives una vegada finalitze la 
incapacitat i sempre que no hagen transcorregut més de díhuit mesos a 
partir del final de l’any que es van originar. 

c) La situació d’incapacitat temporal sobrevinguda una vegada iniciat el gaudi 
de vacances només l’interromprà quan hi concórrega hospitalització o 
malaltia greu. 

d) En tot cas, i en compliment de la normativa vigent en la matèria, la suma de 
dies solts, o la seua conversió en hores, gaudits fora del període vacacional 
ordinari, més els dies hàbils de dilluns a divendres continguts en el període 
o períodes gaudits dins d’aquest, serà de 22 dies naturals. 
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49. Segons el que s’estableix en el Decret 38/2016, de 8 d’abril, del Consell, pel 
qual es modifica el Decret 137/2003, de 18 de juliol, pel qual es regula la 
jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacances del personal al 
servei d’institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria 
de Sanitat, X.X.X. personal estatutari fix que tenen reconeguts 10 triennis, 
hauria de complir una jornada efectiva general anual, una vegada descomptats 
tots els conceptes de descompte, de:  

a) 1589 hores. 

b) 1955 hores. 

c) 1556 hores. 

d) 1526 hores. 

 

50. D’acord amb l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
queden exceptuades del règim d’incompatibilitats d’aquesta llei les activitats 
següents: 

a) L’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga 
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars. 

b) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de 
mutualitats o patronats de funcionaris. 

c) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres 
oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinga 
caràcter permanent o habitual ni suposen més de setanta-cinc hores a 
l’any, així com la preparació per a l’accés a la funció pública en els casos i 
forma que reglamentàriament es determine. 

d) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les 
publicacions que se’n deriven. 
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CAS PRÀCTIC 3 (preguntes de la 51 a la 53 inclusivament) 

Atenent el que es disposa en el Reial decret legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei general de Seguretat Social: 

Una auxiliar administrativa d’un centre de salut, de 20 anys d’edat, ha parit 
dues filles bessones. En el moment d’inici del descans, té un període de 
cotització ininterromput des de l’1 d’octubre del 2021 fins al 31 de gener del 
2022. En el llibre de família no consta un altre progenitor. Una de les filles 
presenta, en nàixer, una discapacitat que es valora en un grau superior al 33%. 
L’auxiliar administrativa pateix una discapacitat en un grau igual al 33%. 

51. Per a sol·licitar el subsidi per naixement i cura de menor, l’auxiliar 
administrativa haurà d’acreditar un període mínim de cotització de: 

a) No s’exigirà període mínim de cotització. 

b) Noranta dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors al 
moment d’inici del descans o cent huitanta dies cotitzats al llarg de la seua 
vida laboral, amb anterioritat a aquesta última data. 

c) Cent huitanta dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors al 
moment d’inici del descans o tres-cents seixanta dies cotitzats al llarg de la 
seua vida laboral, amb anterioritat a aquesta última data. 

d) No compleix el requisit de període de cotització. 

52. Quantes prestacions familiars, en la modalitat no contributiva, podrà 
percebre l’auxiliar administrativa del supòsit pràctic? 

a) Dues, per ser incompatibles entre si les prestacions per naixement en els 
supòsits de família nombrosa, de famílies monoparentals i per part múltiple. 

b) Tres, per ser incompatibles entre si les prestacions per naixement en els 
supòsits de família nombrosa i monoparentals. 

c) Tres, per ser-ne una de modalitat contributiva. 

d) Quatre. 

53. L’auxiliar administrativa del supòsit anterior percebrà per la prestació 
familiar, en la seua modalitat no contributiva, per part múltiple, una quantia de: 

a) Mil euros. 

b) Tres vegades el salari mínim interprofessional. 

c) Quatre vegades el salari mínim interprofessional. 

d) Cinc vegades el salari mínim interprofessional. 
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54. Segons l’article 14 del RD Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, a falta de pacte en conveni, 
la duració del període de prova no podrà excedir de: 

a) 4 mesos per als tècnics titulats, ni de 2 mesos per als altres treballadors. 

b) 4 mesos per als tècnics titulats, ni de 3 mesos per als altres treballadors.  

c) 6 mesos per als tècnics titulats, ni de 2 mesos per als altres treballadors. 

d) 6 mesos per als tècnics titulats, ni de 3 mesos per als altres treballadors. 

 

 

55. Assenyale la resposta correcta. D’acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, títol VI, del 
control intern de la gestió econòmica i financera:   

a) La funció interventora s’exercirà en les seues modalitats d’intervenció 
formal i auditoria pública. 

b) Reglamentàriament es determinaran els requisits a verificar en la 
fiscalització prèvia de les ordres de pagaments a justificar i en la constitució 
o modificació de les bestretes de caixa fixa, així com el procediment a 
seguir en la intervenció dels seus comptes justificatius. 

c) No estaran sotmeses a funció interventora les despeses que, d’acord amb 
la normativa vigent, es facen efectives a través del procediment especial de 
caixa fixa. En aquest cas, el control d’aquesta classe de despeses es 
realitzarà mitjançant convalidació administrativa. 

d) En tot cas, les competències de la persona titular de la Intervenció General 
de la Generalitat en matèria de funció interventora no podran ser delegades 
en favor de les persones titulars de les intervencions delegades, encara que 
podrà reclamar per a si actes o expedients de reconeixement d’obligacions 
o comprovació de la inversió. 
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56. Assenyala la resposta correcta. D’acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’hisenda  pública, del sector públic instrumental i de subvencions, respecte a 
la prescripció de les obligacions, article 23:  

a) Prescriurà als tres mesos, excepte el que s’estableix per les lleis especials, 
el dret al reconeixement o liquidació per la Hisenda Pública de la 
Generalitat de tota obligació que no s’haguera sol·licitat amb la presentació 
dels documents justificatius. El termini es comptarà des de la data de 
notificació del reconeixement o liquidació de la respectiva obligació. 

b) Prescriurà als quatre anys, excepte el que s’estableix per les lleis especials, 
el dret al reconeixement o liquidació per la Hisenda Pública de la 
Generalitat de tota obligació que no s’haguera sol·licitat amb la presentació 
dels documents justificatius. El termini es comptarà des de la data en què 
es va concloure el servei o la prestació determinant de l’obligació o des del 
dia en què el dret va poder exercir-se. 

c) Prescriurà als tres mesos, excepte el que s’estableix per les lleis especials, 
el dret al reconeixement o liquidació per la Hisenda Pública de la 
Generalitat de qualsevol obligació que no s’haguera sol·licitat amb la 
presentació dels documents justificatius. El termini es comptarà des de la 
data en què es va concloure el servei o la prestació determinant de 
l’obligació o des del dia en què el dret va poder exercir-se. 

d) Prescriurà als quatre anys, el dret al reconeixement o liquidació per la 
Hisenda Pública de la Generalitat de qualsevol obligació que no s’haguera 
sol·licitat amb la presentació dels documents justificatius. El termini es 
comptarà des de la data de notificació del reconeixement o liquidació de la 
respectiva obligació. 

57. Assenyale la resposta incorrecta. D’acord amb l’article 44 de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, d’hisenda  pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, títol II, Dels pressupostos de la Generalitat, la quantia i finalitat 
dels crèdits continguts en els pressupostos, només podran ser modificades 
durant l’exercici, dins dels límits establits en aquesta llei i en les lleis anuals de 
pressupostos, mitjançant: 

a) Incorporacions de crèdit. 

b) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

c) Generacions i anul·lacions de crèdit. 

d) Transferències de capital. 
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58. Assenyala la resposta correcta. D’acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:  

a) Els drets de naturalesa pública de la Hisenda Pública de la Generalitat 
naixen de la llei, dels negocis jurídics i dels actes o fets que, segons el dret, 
les generen. 

b) Els drets de la Hisenda Pública de la Generalitat només són exigibles quan 
resulten de l’execució del seu pressupost, de conformitat amb el que es 
disposa en aquesta llei, de sentència judicial ferma o d’operacions no 
pressupostàries legalment autoritzades. 

c) Les obligacions de la Hisenda Pública de la Generalitat s’extingeixen per 
les causes previstes en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i les altres 
previstes en les lleis. 

d) El compliment de les resolucions judicials que determinen obligacions a 
càrrec de la Hisenda Pública de la Generalitat correspondrà a l’òrgan 
competent per raó de la matèria, sense perjudici de la possibilitat d’instar, 
en el seu cas, altres modalitats d’execució d’acord amb la Constitució i les 
lleis. 

 

59. Assenyale la resposta incorrecta. D’acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, títol VI, del 
control intern de la gestió econòmica i financera, el control financer permanent 
podrà incloure, entre altres, les actuacions següents:  

a) Seguiment de l’execució pressupostària i comprovació del compliment dels 
objectius assignats als programes dels centres gestors de la despesa, així 
com verificació del balanç de resultats i informe de gestió. 

b) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.  

c) Anàlisi de les operacions i procediment, a fi de proporcionar una valoració 
de la seua racionalitat economicofinancera i la seua adequació als principis 
de bona gestió, a fi de detectar les seues possibles deficiències i proposar 
les recomanacions amb vista a la correcció d’aquelles. 

d) Les actuacions previstes en els restants títols d’aquesta llei i en les altres 
normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica de la 
Generalitat, atribuïdes a les intervencions generals.  
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60. Assenyale la resposta correcta. D’acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, títol II, dels 
pressupostos de la Generalitat: 

a) La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà responsable de 
l’elaboració dels escenaris pressupostaris pluriennals, i haurà de donar-ne 
compte al Consell amb anterioritat a l’elaboració del projecte de llei de 
pressupostos. 

b) La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà responsable de 
l’elaboració dels escenaris pressupostaris pluriennals, i haurà de donar-ne 
compte al Consell amb anterioritat a l’aprovació del projecte de llei de 
pressupostos.  

c) La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà responsable de 
l’aprovació dels escenaris pressupostaris pluriennals, i haurà de donar-ne 
compte al Consell amb anterioritat a l’aprovació del projecte de llei de 
pressupostos. 

d) La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà responsable de 
l’aprovació dels escenaris pressupostaris pluriennals, i haurà de donar-ne 
compte al Consell amb anterioritat a l’elaboració del projecte de llei de 
pressupostos. 

 

61. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre 
de prevenció de riscos laborals, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball tindrà les funcions següents: 

a) Assessorament tècnic en l’elaboració de la normativa legal i en el 
desenvolupament de la normalització, tant en l’àmbit nacional com 
internacional. 

b) Promoció i, en el seu cas, realització d’activitats de formació, informació, 
investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals, 
amb l’adequada coordinació i col·laboració, en el seu cas, amb els òrgans 
tècnics en matèria preventiva de les comunitats autònomes en l’exercici de 
les seues funcions en aquesta matèria. 

c) Comprovar i afavorir el compliment de les obligacions assumides pels 
serveis de prevenció establits en la present llei. 

d) Col·laboració amb organismes internacionals i desenvolupament de 
programes de cooperació internacional en aquest àmbit, facilitant la 
participació de les comunitats autònomes. 
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62. Segons s’estableix en l’article 36 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, és competència dels delegats de prevenció: 

a) Conéixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el 
centre de treball, i realitzar a aquest efecte les visites que estime oportunes. 

b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva 
prevenció dels riscos, i proposar a l’empresa la millora de les condicions o 
la correcció de les deficiències existents. 

c) Conéixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física 
dels treballadors, a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures 
preventives oportunes. 

d) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de la 
normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

 

 

63. Segons l’article 1 de la Llei 41/2002, d’autonomia del pacient, té per objecte: 

a) La regulació dels drets dels pacients, així com dels centres i serveis 
sanitaris públics en matèria d’autonomia del pacient, instruccions prèvies i 
història clínica. 

b) La regulació dels drets i obligacions dels usuaris i professionals, així com 
dels centres i serveis sanitaris privats en matèria d’autonomia del pacient, 
d’història clínica, d’instruccions prèvies i d’informació. 

c) La regulació dels drets i obligacions dels pacients, usuaris i professionals, 
així com dels centres i serveis sanitaris, públics i privats, en matèria 
d’autonomia del pacient i d’informació i documentació clínica. 

d) La regulació dels drets i obligacions dels pacients i usuaris, així com dels 
centres i serveis sanitaris, públics i privats, en matèria d’autonomia del 
pacient, d’instruccions prèvies i d’informació i documentació clínica. 
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64. Segons l’article 27 bis de la Llei 10/2014, de salut de la Comunitat 
Valenciana, és objectiu principal de l’Observatori Valencià de Salut: 

a) Valorar les necessitats de salut a la Comunitat Valenciana. 

b) Proporcionar informació útil per a les polítiques de salut municipals. 

c) Realitzar l’anàlisi epidemiològica contínua de l’estat de salut, morbiditat i 
mortalitat de la població. 

d) Realitzar o proposar els estudis epidemiològics específics per a un millor 
coneixement de la situació de salut de la Comunitat Valenciana. 

65. Segons l’article 4 del Decret 138/2012, pel qual es regulen els serveis 
d’atenció i informació al pacient, són funcions de les unitats funcionals SAIP: 

a) Informar i assessorar a els/les pacients sobre aquelles qüestions que 
demanen en el seu àmbit d’actuació. 

b) Tramitar les queixes, recursos, suggeriments i agraïments.  

c) Col·laborar amb la Gerència i l’equip directiu, dins del seu àmbit de 
competències, especialment en totes les tasques encaminades a millorar 
l’assistència sanitària del/de la pacient. 

d) Elevar al Comité de Bioètica Assistencial les queixes que formulen els/les 
pacients. 

 

66. Segons el Decret 126/1999, pel qual es crea el Sistema d’Informació 
Poblacional de la Conselleria de Sanitat, és cert que: 

a) El SIP serà aplicable per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana. 

b) Com a document acreditatiu del dret a l’assistència sanitària dels ciutadans 
residents a la Comunitat Valenciana s’habilita la targeta sanitària. 

c) La targeta sanitària és l’element efectiu d’identificació de cada ciutadà i 
d’acreditació de la classe de serveis i de prestacions sanitàries que 
legalment i individualment tinguen reconegudes a la Comunitat Valenciana. 

d) La targeta sanitària es podrà sol·licitar per tots els ciutadans inclosos en el 
SIP. 

 

 

  



33 
 

67. Indique quina de les següents afirmacions és certa: 

 
a) Els discos SSD tenen una velocitat de posicionament més lenta que els 

discos SATA. 

b) Els discos SSD tenen una velocitat de rotació major que els discos SATA. 

c) Els discos SSD tenen les mateixes connexions que els discos SATA i són 
intercanviables. 

d) Els discos SSD tenen una velocitat de lectura més alta que els discos 
SATA. 

 

68. Indique quina de les següents opcions fa referència a emmagatzematge 
volàtil: 

 
a) ROM. 

b) SSD. 

c) RAM. 

d) HD. 

69. Quin dels següents programes de seguretat s’encarrega de permetre o 
denegar trànsit de xarxa? 

 
a) El Data Connection Master. 

b) El Firewall. 

c) L’User Account Control. 

d) El Data Connection Manager. 

70. En Microsoft Word, en la seua configuració per defecte, quina és la 
combinació abreujada del teclat per a justificar un paràgraf de diverses línies 
introduït en el document?  

a) Prémer la combinació CTRL + Y. 

b) Prémer la combinació CTRL + MAY + P. 

c) Prémer la combinació CTRL + MAY + K. 

d) Prémer la combinació CTRL + J. 


